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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. όσον αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό, οι πιο ευάλωτες ομάδες είναι οι μονογονεϊκές 
οικογένειες (κυρίως γυναίκες), οι μεγάλης ηλικίας γυναίκες, οι γυναίκες που ανήκουν σε 
ομάδες μειοψηφίας, οι γυναίκες με ειδικές ανάγκες κ.λπ.,

Β. έχοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό  αυτών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, 
είναι παιδιά,

Γ. έχοντας υπόψη ότι η μετάβαση προς την οικονομία της αγοράς στα νέα κράτη μέλη έχει 
δημιουργήσει ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο υπό τη μορφή ανεργίας, που σχετίζεται στενά 
με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό,

Δ. έχοντας υπόψη ότι για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
τα νέα κράτη μέλη έχουν είτε ενισχύσει τον κοινωνικό τους ιστό που έχει οδηγήσει σε 
εξάρτηση από την κοινωνική πρόνοια, είτε έχουν θεωρήσει τη φτώχεια απλώς ως 
προσωπική αποτυχία, εφαρμόζοντας μέτρα βάσει της θεωρίας αυτής,

1. προτρέπει τα νέα κράτη μέλη να δημιουργήσουν πολιτικές για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, θεωρώντας την ως κοινωνικό φαινόμενο και ως απαίτηση στο 
πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας, 

2. ζητεί, κατά την διαμόρφωση της πολιτικής κοινωνικής ένταξης, τα νέα κράτη μέλη να 
δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην εξάλειψη της φτώχειας που θίγει ιδιαίτερα τις γυναίκες 
και τα παιδιά,

3. καλεί τα νέα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στις πολιτικές τους για την κοινωνική ένταξη 
το θέμα των αστέγων, θεωρώντας το ως ακραία μορφή κοινωνικού αποκλεισμού, 
δεδομένου ότι πλήττει χιλιάδες ατόμων, και ιδιαίτερα γυναικών σε κάθε χώρα,

4. τονίζει ότι, εντασσόμενα στην Ευρωζώνη, τα νέα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν στις 
απαραίτητες  διευθετήσεις, ούτως ώστε κατά τη μετάβαση, να εξασφαλίσουν ότι η 
υιοθέτηση του ευρώ δεν θα προσανατολίσει μεγάλες ομάδες της κοινωνίας προς τη 
φτώχεια, ειδικότερα τους ηλικιωμένους με χαμηλές συντάξεις, και τα άτομα που ζουν από 
την κοινωνική πρόνοια, που είναι κυρίως γυναίκες,

5. εκφράζει τη λύπη του για το ότι τα στατιστικά δεδομένα από τα νέα κράτη μέλη είναι 
σπάνια, και ζητά για το λόγο αυτό στα νέα κράτη μέλη να συλλέγουν και να δημοσιεύουν 
τακτικά επίκαιρα και συγκρίσιμα στοιχεία, με ανάλυση ανά φύλο, για την 
παρακολούθηση της προόδου στα νέα κράτη μέλη όσον αφορά την κοινωνική ένταξη.
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